
&SIDUS ORGANICS PER 
A L'AGRICULTURA: 

UN TEMA DE RECERCA A 
L'ESCOLA SUPERIOR 

D'AGRICULTURA Montserrat Soliva Torrentó. Departament 

DE BARCELONA (ESAB) d'Agronomia 

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 

Resum Resumen 

Es justifica i s'explica el desenvolupa
ment d'una Hnia de recerca i experi
mentació duta a terme els darrers 14 
anys a l'ESAB, en el camp dels residus 
orgimics i la seva relació amb l' agri
cultura. Es valora la importancia del 
treball en equip recordant les partici
pacions d' alumnes, professors, perso
nal no docent i ens externs. 
Es va iniciar la Hnia amb un treball 
molt anaHtic, pero el fet d'haver in
tentat sempre relacionar-ho amb un ti
pus de problematica real va dur a anar 
evolucionant i arribar a tenir una me
todología d' analisi, de control de pro
cessos de compostatge i d'aplícació de 
materials organics al camp que permet 
poder diagnosticar sobre la bondat o 
no d'uti!itzar-Ios; i també, en el cas que 
sigui necessarí, establir les condidons 
de compostatge. 
De tots els resultats obtinguts aquests 
anys, se'n fa una selecció que permet 
coneixer els iímbits estudiats i algunes 
de les conclusions més rellevants. Se' n 
despren que la utilització agrícola de 
residus organics i l' aplicació del procés 
de compostatge en la gestió global dels 
residus és totalment factible, pero exi
geíx uns coneixements i controls, així 
com treballar totalment en harmonia 
amb la natura. 

Mots clau 
compostatge, 

compost, RSU (residus solids urbans), 
fang de depuradora, mineralització, 
esrabilitat, contaminacíó 

Se justifica y explica el desarrollo de 
una línea de investigación y experi
mentación planteada en la ESAB des
de hace 14 años, en el ámbito de los re
siduos orgánicos y su relación con la 
agricultura. Se valora la importancia 
del trabajo en equipo, recordando las 
colaboraciones de alumnos, profesores, 
personal no docente y entes externos. 
La línea de trabajo se inició desde un 
punto de vista muy analítico, pero el 
hecho de haber intentado siempre tra
bajar en relación con las problemáticas 
reales favoreció la evolución y llegar a 
disponer de una metodología de aná
lisis, de control de procesos de com
postaje y de aplicación de materiales 
orgánicos en agricultura, que han per
mitido diagnosticar sobre la bondad o 
no de utilizarlos; y también, en el caso 
de que sea necesario, establecer las 
condiciones de compostaje. 
Se ha hecho una selección de todos los 
resultados obtenidos a lo largo de es
tos años que permite conocer los ám
bitos estudiados y alguna de las con
clusiones más relevantes. De todo ello 
se desprende que la utilización agríco
la de residuos y la aplicación del com
postaje en la gestión global de residuos 
es totalmente factible, aunque exige 
unos conocimientos y controles, así 
como trabajar totalmente en armonía 
con la naturaleza. 

Palabras clave 

compost, RSU (residuos sólidos 
urbanos), lodo de depuradora, 
mineralización, estabilidad, 
contaminación 

Abstraet ----_..__..__._--

It is justifyed and explained the 
development of a research and 
experimentation line done during the 
last 14 years at ESAB, on the field of 
organíc residues and their relation 
with agriculture. It is valuable the 
importan ce of tea m work, remember
ing the participations of students, 
teachers, not-teacher staff and external 
organisations. 
The line was started with a project that 
was very analytícal, but the fact of all
ways relating it ro a real problematic 
made the project evolve and ro have an 
analysis methodology of control of rhe 
composting amI organic material 
application processes in the fíeld that 
allows to diagnose about the benefit, 
if any, of using them; also, if it is 
necessary, establish the conditions of 
compostíng. 
Of all the results obtained during alI 
this years a selection it is made, that 
allows to know the studied fields and 
sorne of the more relevant condusions. 
Of all this is concluded thar rhe 
agricultural use of residues and the 
applícatíon of the composting in the 
global residue management, is totally 
practicable, but, it requires sorne 
controls and knowledge, as well as 
working in harmony with nature. 

Keywords 
Organic residue, composting, 
compost, MSW (municipal solid 
waste), sewage sludge, mineralization, 
stabílity, pollution 
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1. Introducció 

És difícil en una Escola com la nostra trobar l'e
quilibri entre el tipus de docencia que s'ha de do
nar i la recerca a realitzar. Pero, fins i tot en aques
ta Escola és necessari desenvolupar experiencies i 
fer recerca, tant per mantenir al día els coneixe
ments dels professors, com per interessar els alum
nes en la ciencia i la tecoica a través de les neces
sitats d'una societat on viuen i a la qual han de 
contribuir a millorar. 

Com ha de ser la recerca a l'ESAB tenint en 
compte la seva situacíó concreta? És necessari que 
s'entengui com una tasca propia i imprescindible, 
tant per part de tots els membres de l'Escola, do
cents i no docents, com per part de la Diputació. 

Estem en una Escola que, en aquests moments, 
és d'Enginyeria Tecnica i que, tot i ser una Fun
dació Pública de la Diputació de Barcelona, esta 
adscrita a la Universitat Politecnica de Catalunva 
(UPC). S'anomena Escola Superior d'Agricultu"ra 
per fer memoria d'una part del seu passat en que 
va ser un centre d'investigació í d'ensenyament de 
prestigi, on es van formar els primers enginyers 
agrícoles catalans. Per tot aíxo caldria fer una re
cerca que, a la vegada que estigués molt lligada als 
ensenyaments que es donen (UPC), complís amb 
el seu passat (historia) i respongués a les necessi
tats de la socíetat actual (funcions de la Diputacíó). 

En aquest marc, per dur a terme una recerca que 
respongui a aquests condicíonants, es presenten tot 
un seguÍ! de problemes: 

- Els derivats d'uns ensenyaments curts que pro
voquen poca continu'itat en la participació dels es
rudiants en la recerca. 

La dificultar que eIs diferents estaments de 
l'Escola entenguin la necessitat de fer recerca i l'as
sumeixin com una activitat natural de l'Escola. 

- No pertanyer encara a la UPC i ser conside
rada un serveí ímpropi per part de la Diputació. 

La dificultat per part dels professors (en molts 
casos tecnics superíors) per ajustar la seva recerca 
al. nívell deIs alumnes d'una escola d'enginyeria tec
Olca. 

La dificultat en trobar ajuts per a escoles de 
grau mitja. 

2. Com es va comen-;;ar la recerca 
sobre els residus orgimics a I'ESAB? 

Quan en el nostre laboratori vam comen<;ar a tre
baIlar, no vam tenir en compte ni tots els anteriors 
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aspectes, ni vam ser conscients de les possibles di
ficultats. El primer que vam pensar va ser treballar 
en un tema que: 

- anés lligat als ensenyaments que impartiem 
fos aplicable i d'utilitat al més immediata pos

sible, 
es relacionés amb l'ambit en que majorítilria

ment es desenvoluparia la tasca professional deIs 
nostres alumnes. 

Al mateix temps, volíem que permetés la partí
cipació d'altres membres de l'ESAB, tant de pro
fessors, com d'alumnes. 

Diria que en certa manera ho vam encertar. En 
Josep Saña1 va tenir visió de futur i va encetar a la 
nostra Escola l'estudi de residus organics amb in

per a l'agricultura (SAÑA el al., 1985; SOLIVA 
el al., 1987). 

Avui, el tema d'aplicació de residus organics en 
agricultura s'ha convertit en un tema molt actual i 
de futur per als alumnes de la nostra Escola. 
Incideix en els interessos de la societat, deIs alum
nes com a futurs professíonals, de la UPC i de la 
Diputació en la seva activÍtat municipalista. Tenim 
l'avantatge sobre altres equips de treball que fa 
temps que hi estem, que hi hem treballat d'una ma
nera «reposada» per diferents raons, que ens ho mi
rem amb perspectiva i que ho lliguem amb l'agrí
cultura i el sol, que és el destí que bona part dels 
gestors deIs residus persegueixen per als mateixos. 

Alllarg del desenvolupament d'aquesta recerca 
hi ha participat molta i, malgrat que és una es
cola de grau mitja i que la mateixa estructura de 
l'ESAB dificulta la creacÍó d'un grup estable, po
dría dir-se que s'ha disposat d'un grup ampli i a la 
vegada molt difús. Cal esmentar e1s participants, 
d'una manera generica, abans de passar a parlar de 
resultats: 

• Professors n'hi han participat molts, no tots 
amb continu'itat ni amb la mateixa intensitat, pero 
és evident que han coJ.laborat perque tot el que s'ha 
fet al'escola en el món dels residus tingui una cer
ta importancia. Tampoc s'ha d'oblidar tots els que 
hi han participat indirectament, resolent dubtes de 
temes col·laterals o simplement conversant sobre 
temes relacionats. 

• EIs estudiants de l'Escola hi han coHaborar, 
molts directament, a realitzar treballs de final de 
carrera sobre el tema, o indirectament, fent pre
guntes, qüestionant aspectes i, per tant, mantenint 
el caliu. També cal tenir en compre que els exalum
nes, amb les seves consultes sobre problemes re
als, han afavorit l'aprofundiment i la discussió de 
certes vessants. 



• El personal no docent hi ha participat també 
activament, encara que no sempre sent-ne cons
cient: el personal de serveis, col·laborant en feines 
de laboratori, de camp o atenent les mil coses que 
es necessiten; el personal d' administració, corregint 
les nostres errad es burocratiques, vetllant perque 
no ens gastéssim els diners a destemps; no voldrí
em oblidar el personal de biblioteca, de la unitat 
d' analisis i deIs serveis informatics. 

El tema ens ha possibilitat un munt de contac
tes amb l'exterior que ha fet que la recerca es fes 
tenint en compte la realitat; ha obert un nou camp 
professional per als nostres alumnes i ha servit per 
aconseguir algunes beques, ajuts i convenis (enca
ra que no tants com haguéssim volgut). 

Com a ens exteriors a l'ESAB que han col·la
borat en el desenvolupament del nostre treball, cal
dría destacar: 

• En primer lloc, el Servei del Medí Ambient de 
la Diputació de Barcelona, que durant més de dot
ze anys ha confiat en nosaltres i ens ha facilitat que 
poguéssim disposar d'una de les més extenses 
coJ.lecdons de mostres i d'analisis de compost, que 
ha permes que arribéssim a tenir uns coneixements 
molt útils en aquest moment en que el compostat
ge ha agafat una certa rellevancia. 

• No podem obUdar ni deixar d'agrair al 
Laboratorí Agrari de Cabrils i a tot5 els exalumnes 
que hi treballen, les facilitats per realitzar deter
minades analisis en les seves instaHadons. Indi
rectament hem de donar les gracies al Departament 
d' Agricultura de la Generalitat de Catalunya. 

• Tampoc no es pot oblidar l'Institut de Re
cerca i Tecnologia Agraria (IRTA) i que el seu di
rector general, Josep Tarragó, ens fes confian¡;:a i 
ajudés a una part del grup inicial de recerca, que 
es va dedicar més profundament als fangs de de
puradora.2 

• Finalment, intentant no oblidar ningú, cal re
cordar també les beques concedides per la Caixa 
Rural (Sr. Enric Coromines), el Departament de 
Medi Ambient, els projectes de la CICYT (Amb 
92-0577 i AGF06-0966), les col·laboracions amb el 
Gremi de B1anquers d'Igualada, l'empresa Jarfels 
(ara Metrocompost), les plantes de compostatge de 
residus solids urbans (RSU) de Mataró i Vilafranca, 
i amb el Departament d'Edafologia de la Facultat 
de Farmacia, entre d'altres. 

No tothom ni totes les institucÍons han col·la
borat de la mateixa manera, pero cal considerar que 
el treball fet és una sÍntesi de tot, bo i dolent. 
Tanmateix hem de dir que hi ha hagut molt més 
de bo que de dolent. 

En els següents apartats es resumeix part de la 
recerca realitzada en aquest ambit alllarg de molts 
anys, pretenent tan soIs indicar quins aspectes 
s'han treballat i alguns dels resultats assolits. La 
informació i els comentaris poden semblar molt in
complets, pero insistim que solament es vol infor
mar del que s'ha fet perque les persones interessa
des puguin consultar-ho a l'ESAB. 

3. Aspectes estudiats deIs residus 
organics 

3a. Metodología analítica 

Potser a causa de la nostra formació com a químics, 
vam iniciar la recerca amb un treballmolt analí
tic, molt de laboratori, que amb el pas del temps 
s'ha tornat molt més aplicat i amb una relació més 
directa amb l'agricultura i la gestÍó dels residus. 

L'inid analític va ser bo fins un cert moment, 
perque es van posar a punt metodes que van ser
vir tant per millorar certs aspectes de l'ensenyament 
(nous merodes per aplicar a practiques i treballs fi
nals de carrera), com per establir la caracteritzadó 
i la diagnosi dels residus organics. 

S'ha arribat a disposar d'una metodologia sen
zilla, reprodulble i d'experiencia per aplicar-la i in
terpretar-la, per la gran variació de mostres que ens 
han anat arribant. Aixo ens ha permes col·laborar 
amb: 

• El Servei de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona per dur a terme el control de qualitat del 
compost de residus solids urbans prodult a 
Catalunya. 

• LaJunta de Residus de la Generalitat de Cata
lunya, d'una part, per caracteritzar i diagnosticar 
sobre residus amb possibilitat de ser aplicats en 
agricultura; i, de l'altra, per participar en la dis
cussió de la proposta de Normativa de Qualitat del 
Compost de Catalunya. 

En la taula 1, per exemple, es comparen les ca
racterístiques de tres dels residus organics amb més 
producció a Catalunya, determinades segons la me
todologia posada a punt: 

Aquestes dades permeten diferenciar-los per: 
- el seu contingut en fitonutríents 
- el seu contíngut en les diferents formes de ní

trogen 
-1'estabilitat de la seva materia org?mica (MOR, 

GEiNnH)3 
el diferent contingut en metalls. 
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Taula 1. Característiques químiques de tres tipus de materials organics amplament utílítzats en agricultura com a adobs 

Campos! Fang de Fems Campos! Fang de Fems 
Parametres deRSU depuradora vaquins Parametres deR5U depuradora vaquins 

pH 6,50 6,85 7,95 	 % P 0,34 2,47 1,36 

CE dS/m 10,00 2.20 3,90 	 %K 0,53 0,56 2,34 
°Á) Ca 6,36 6,00 5,67%H 43,62 83,42 45,05 
%Mg 0,44 0,59 1,10 

ppm N-NIVsol 2735 11365 109 	 %Na 0,60 0,24 0,43' 

% Fe 0,53 0,48 0,80ppm N-NO, 88 70 947 

ppmZn 208 662 281%MOT 58,87 67,33 45,05 
ppmMn 101 95 458

%N 
org 1,47 5,32 2,05 

ppmCu 109 310 75 
C/N 	 20 6 11 ppmNi 80 45 54 
% MO resistent 13,82 18,38 22,11 ppm Cr 84 61 52 
% GE (MOR/MOT) 23,49 27,31 49,09 ppmPb 152 121 22 
%NnH 0,42 0,75 1,05 	 ppmCd <1 1 <1 

CE, conductivitat electrica. N-NH4~sol, nitrogen amoniacal soluble. N-NO,-, nitrogennÍlric. MOT, matería orgilllica total. 
~10R, materia organica resistent. GE, grau d'estabilitat. N , nitrogen organic. NnH, nitrogen no hidrolítzable o sigui reorg
slstent. 

Taula 2. Característiques de mostres de compost de resídus sólids urbans de distints orígens 
(analisis realítzades a l'ESAB 1996-1997) 

Tir Madrid Tarrelles Afenorca Vi/a/ranca Mataró Carear Alemanya MetrocompaJt 

pH 6,82 8,15 8,00 7,13 7,42 7,45 6,97 6,87 

CE dS/m 8,69 5,08 8,63 7,79 10,70 8,70 3,27 3,42 

% Humitat 44,54 36,27 32,23 44,30 31,23 11,17 34,48 43,50 

%MOT 57,93 53,71 44,56 60,54 47,85 39,52 57,67 59,21 

% 	 1,83 3,18 2,31 1,31 1,30 1,38 3,35 2,24 

C/N 16 8 10 23 18 14 9 13 

% MOR 19 26 17 12 15 16 32 31 

%GE 33,5 48,4 37,5 21,0 31,0 40,8 56,0 52,9 

% NnH 0,80 1,90 0,87 0,40 0,50 1,19 2,17 1,55 

%P 0,38 0,61 0,46 0,39 0,40 0,61 1,67 0,67 

%K 0,47 2,52 0,77 0,52 0,70 0,96 0,14 1,53 

%Ca 4,90 7,00 13,8 7,93 6,60 10,90 5,41 6,59 

%Mg 0,55 0,78 3,17 1,47 2,19 1,11 0,67 1,42 

%Na 0,63 0,55 0,75 0,57 0,65 0,58 0,11 0.29 

% Fe 1,21 0,65 0,50 0,65 0,89 1,52 3,69 0,77 

Zn 364 140 1070 283 563 1141 288 387 
....__... 

Mn 124 190 147 119 189 418 292 150 

Cu 207 49 282 145 353 445 67 193 

Ni 114 57 330 71 61 84 50 75 ._--
Cr 74 56 91 73 103 161 97 638 

Pb 190 32 480 186 213 259 46 112 

Cd 1 <1 <1 <1 	 <1 <1 <1 
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Aquesta diferencíacíó permet preveure en bona ta variació encara s'incrementa quan es tracta de 
part el seu comportament en el camp L per tant, composts procedents deIs tractaments de residus 
facilitar el caIcul de dosis i aconseguir l' aplicació diferents (fems, fangs de depuradora, restes vege
més correcta. tals, restes de mercats, etc.). La metodología posada 

En la taula 2 es compara, a partir de la mateixa a punt ha de servir per manifestar les diferencies i, 
metodología, la composició de díferents composts per tant, poder-les tenir en compte, pero sobretot 
de RSU (residus solids urbans). Destaca la gran va- permetre analítzar i diagnosticar. 
ríabilitat en la majoria deIs parametres, tot í tenir la taula 3 es mostra 10t un seguir de residus 
un mateix origen (SOLIVA i MOLlNA,1996); aques- d'orígens molt díferents que han arribat 

Taula 3. Analisis de mostres de residus organics d'origen industrial a l'ESAB) 

Parametre 2 3 4 5 6 7 8 9 

pH 11,80 7,65 7,98 6,40 7,15 12,10 5,85 6,70 

CE, dS/m 6,25 0,78 1,42 6,67 1,76 2,59 6,99 1,94 5,03 

%H 52,66 85,26 75,82 41,98 80,40 71,40 61,88 80,96 82,43 

ppm sol 172 1405 887 663 18 8 227 3310 2120 

ppm N-NH4 total n.d 10220 n.d n,d n.d n.d 1740 9060 2690 

% MOT (calcinació) 24,43 83,18 33,77 35,93 73,89 31,66 27,06 80,57 74,76 

o/
/0 1,53 10,53 2,58 1,19 0,27 0,45 3,04 7,70 6,00 

C/N 8 4 6 15 137 35 4 5 6 

% MO resistent 7,65 23,68 5,50 16,31 0,88 3,61 1,29 12,46 29,30 

% GE (MOR/MOTí 31,30 28,47 16,30 46,41 1,19 11,40 4,76 15,47 39,20 

% NnH (N resistent) 0,34 1,05 0,31 0,83 0,18 0,21 0,30 0,27 1,56 

%P 0,09 0,36 1,29 0,28 n.d 0,02 0,33 1,53 1,61 

%K 0,16 0,24 0,07 0,33 0,02 0,02 0,05 0,11 0,23 

%Ca 17,45 2,72 14,02 15,45 6,63 8,67 18,20 2,92 2,86 

%Mg 6,53 0,28 0,91 4,71 0,36 1,01 0,34 0,17 0,23 

%Na 0,45 0,70 0,50 0,84 0,21 0,22 0,13 0,70 0,18 

%Fe 3,52 0,42 0,11 0,49 0,15 0,68 2,02 0,36 5,18 

ppmZn 413 454 195 70 123 132 151 454 470 

ppmMn 1993 58 54 177 63 109 57 27 161 

ppmCu 114 69 39 32 105 156 20 26 387 

ppmNi 38 26 12 27 6 127 29 14 37 

ppm Cr 11341 27 25 16 13 38 39 28 25 

ppmCd 0,13 <1 <1 0,06 <1 <1 <1 <1 <1 

ppmPb 30 10 20 12 4 25 4 10 46 

pH i Conductívitat electríca determinats sobre l'extracte aquós 1/5 de la mostra humida. 

N-NH4 soluble s'ha determinat en el mateix extracte per electrode selectiu d'amoníac. 

El organic s'ha determinat sobre mostra assecada a 105 oC (digestíó Kjeldhal i quantificació amb electrode selectiu). 

La materia organica s'ha determinat per calcinació de la mostra seca a 560 oc. 

La materia i el nítrogen organic resistents s'han determinat després de sotmetre la mostra a dues hidrolisis 

successives amb acid sulfúric concentrat i fred, i dilult i calent. 

Els components minerals s'han quantificat per absorció atómica, sobre una dissolució nítrica de les cendres calcinades a 470°C. 

Tot5 els resultats s'han realitzat per duplicat (exceptuant els metalls) i s'expressen sms (exceptuant la humitat). 
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Figura 1. Capacitat ~r---------------------~==========~ 
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a l'ESAB per diagnosticar-ne el destí i que en tots 
e1s casos hi havía una presumpció d'utilització agrí
cola. Actualment, a causa del control que s' esta re
alitzant per part de l'administració sobre els resi
dus que produeixen les indústries i, també, a causa 
del cost dels abocadors, hi ha molt interes a donar
los-hi una sortida agrícola. dar que no es pot 
acceptar (i menys des de la nostra Escola) que l'a
plicació es faci sense coneixer un seguit de pan't
metres agronomics, a més d'assegurar que com
porten un efecte beneficiós per al sol receptor o per 
als cultius (sigui per l'aportació de fitonutrients o 
de materia organica de qualitat), i que cal evitar que 
l'únic que s'estigui fent sigui un abocament enco
bert i «economic». Disposar de la metodologia i 
d'experiencia ha permes col·laborar amb la Junta 
de Residus per definir els criteris tecnics que han 
de regir la valoració agrícola de residus/subpro
ductes d'origen industrial i, també, els criteris me
diambientals per a l'aplicació. No es pot, en el marc 
d'aquest article, entrar en detalls sobre els valors 

exposats en la taula 3, pero podríem dir que no 
sempre els problemes s' originen pel contingut en 
contaminants i, per exemple, cal assenyalar que: 

• Moltes d'aquestes mostres presenten uns con
tinguts elevats de calci que no són desitjables per 
a una aplicació a la majoria de soIs que tenim a 
Catalunya. 

• Alguns dels productes tenen poca materia 
orgi'mica i/o pocs nutrients, per la qual cosa no és 
justificable la seva aplicació, tot i que no presentin 
nivells elevats de contaminants. 

• Altres porten quantitats elevades de materia 
organica sense estabilitzar o continguts molt elevats 
de nítrogen, que obliguen a aplicar-los o bé després 
d'un tractament d'estabilització o després d'un dl
cul de les dosis molt acurat. 

S'ha de ser molt exigent amb el que es permet 
aplicar al sol, ja que si no es fa aixo, a més a més 
de propiciar alteracions ilo contaminacions de les 
terres i els conreus, facilita que les indústries no po
sin la cura suficient en el control i revisió dels seus 

1,6 

1,4 

1,2 

Figura 2. Contingut en les 
diferents formes de 
nitrogen de mostres de 
compost procedents de 0,8 
diferents etapes del procés 
de compostatge realitzat a 0.6 
la planta de Vilafranca. 
VSD: sortida digestor; 0,4 
VR: compost jove; 
VCA: compost comercial 0,2
part superior de la pila; 
VCM: id. part intermedia; 
VCB: id. part inferior ° VSD VR 

N-NO, 

111 N-NH4sol
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4
T
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Taula 4. Continguts en diferents cations i anions d'extractes aguosos de mostres de compost de RSU de diferent procedencia 

Planta (meq/l) Ca2+ Na~ K+ HC03 el SOl- HPO/ 

Mataró Mitjanes 32,67 5,80 16,93 7,57 19,87 12,76 0,20 937 0,09 
Nombre de mostres 36 .36 36 36 25 36 36 36 36 

Gava Mitjanes 32,37 4,76 11.98 5,45 29,99 10,14 0,51 23,71 0,06 
Nombre de mostres 16 16 16 16 14 16 16 16 16 

Vilafranca J'vIítjanes 32,87 5,67 17,63 8,22 21,58 14,86 0,2 11,01 0,09 

Nombre de mostres 23 23 24 24 23 26 26 26 26 

Menorca Mitjanes 7.24 3,65 18 8,25 13.2 12,78 0,71 4,08 0,05 

Nombre de mostres 1 1 1 

Alemanya Mitjanes 

Nombre de mostres 

2,82 

3 

0,4 

3 

5,25 

3 

6,58 

3 

4,36 

3 

3.91 

3 

0,83 

3 

0,74 

3 

0,4 

3 

Navarra Mítjanes 
Nombre de mostres 

8,25 

2 
4,05 

2 

12,25 
2 

9,5 
2 

9,2 

2 
5,8 
2 

0,34 

2 

9,39 
2 

0,18 
2 

Viena Mitjanes 
Nombre de mostres 

3,22 1,21 

1 

3 8,25 
1 

7 3 0,06 
1 

0,91 

1 
0,18 

Holanda Mitjanes 
:t\ombre de mostres 

1,61 

1 

2,43 5,25 7 7,2 4,17 
1 

0,07 
1 

1,2 0,87 

processos de generació i gestió de residus (SOLIVA, 
1994), 

A més dels parametres que apareixen en les tau
les referides, se n'han estudiat molts altres, sobre
tot aquells que servien per avaluar l'estabilítat de 
la materia organica: capacitat d'intercanvi cationic 
(figura 1) (TACAS el al., 1987; NOMDEDÉU et al, 
1990), acids húmics i fúlvics, taxa de mineralitza
ció i relacions entre ells (SA;\;A, 1985; et al., 
1989). Amb el seu estudi es va avan<;ar en el co
neixement de diferents mostres í de la relació 
dels valors d'aquests parametres amb la qualitat, 
pero després s'han anat seleccionant i buscant els 
de més aplicació practica (SOLIVA, 1993). Aíxí s'han 
ampliat els estudis sobre les díferents formes de ni
trogen existents en els residus organies (figura 2)4 

(MANZANO, 1993) i la relació amb la seva aplica
ció, la composició dels extractes aquosos {taula 4)5 
(ECHEVARRÍA, 1996), la realització d'incubacions de 
les mostres amb materials inerts, etc. 

Aquest aspecte analític va servir també per tro
bar la influencia que tenien determinats tipus d'ac
tuacions realitzades en les plantes de tractament 
dels residus sobre la composició (SOLIVA et al. 
,1992, 1993) i com fer servir aquesta informació per 
intervenir en els processos (PÉREZ et al., 1995; 
BAIGES i BASTIDA, 1995). 

3b. Breu ressenya sobre el compostatge 

S'ha considerat oportú aquest resum sobre les 
bases del procés de compostatge abans d'explicar 
les experiendes realitzades en aquest ambit. 

El compostatge corres pon a una transformació 
aerobica-termofila de la materia organica en con
dicions controlades (GOOTAS, 1956; SAÑAi SOLIVA, 
1987; MUSTIN, 1987; HAUG, 1993; GOLCEKE, 1994). 
Tot i el seu coneixement, la majoria de vegades s' a
plica incorrectament per dues raons: 

• En tenir un fonament senzill, no s'hi posa la 
suficient cura. 

• En aplicar-se a residus, es creu, equivocada
ment, que no cal tenir en compte la conservació 
dels nutrients. 

pot compostar qualsevol material que tingui 
materia organica (i sense contaminants), pero no 
sempre es podra fer de la mateixa manera o en les 
mateixes condicions, i per aixo els productes re
sultants poden ser molt diferents (taula 2). 

El compostatge és tan antie com l'agricultura i 
sempre ha estat molt lligat a la filosofia de conser
vació de la fertilitat del sol gracies a l'aplicació de 
materia org?ll1ica. Amb més o menys cura, sempre 
ha estat utilitzat pels ramaders i pagesos, pero mol
tes vegades no se li ha donat importancia per tenir 
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un fonament senzill í no necessÍtar d'una tecno
logía complicada. 

Aquest típus de tractament permet transformar 
un residu en compost, que pot tenir aplica ció com 
a fertilitzant, esmena o substrat; si es fa en condí
cions adequades permet conservar al maxím tots 
els nutrients i produir la mínima afectació al medio 
És molt versatil; es pot utilitzar amb molts tipus de 
materials i barreges, a escales de treball molt dife
rents i emprant sistemes senzills o sofisticats, pero 
sempre tenint-ne un control molt acurat. 

Té sentit aplicar-lo sempre que produeixi una 
míllora sobre les característiques del residu í que 
el producte final doni beneficis en la seva aplica
ció (no ens referim estrictament als economics). Les 
característíques del producte final dependran del 
material en que s'apliqui, de com es desenvolupi 
el procés í de quines alternatÍves de gestíó tingui 
el producte. No es pO! aplicar a tots els residus i 
tampoc no cal aplicar-lo a tots; en uns perque no 

cal per poder-los aprofitar, en altres perque hi 
poden haver alternatives míllors í en alu'es perque 
no presenten unes característiques mÍnimes per ser 
transformats en compost. 

El compostatge és un procés aerobic que com
bina fases mesOfiles 05"-45°C) i termofiles (450 

70°C) per aconseguir la transformació d'un residu 
organíc en un producte estable en més o menys 
grau, aplicable com a adob, esmena o substrat. La 
seva definició més acceptada és: Transformació 
biológica aeróbica de residus orgán{cs en condicions 
contralades. 

Tenint en compte que els microorganismes són 
els responsables de les transformacions que tenen 
lloc en el compostatge, tots aquells factors que pu
guin Iimitar-ne la vida i el desenvolupament hau
ran de ser controlats perque el procés es realitzí cor
rectament. 

Són molts i molt complexos els factors que in
tervenen en qualsevol procés de tipus biologic; en 
aquest cas es poden assenyalar com a més impor
tants: humitat, aireig, pH, balanc;: de nutrients í de 
biopolímers, temperatura í presencia d'una pobla
ció microbiana inicial. La interacció de tots aquests 
factors entre ells i amb les condícions ambientals, 
i la manera en que es desenvolupi el procés, in
fluiran en les característiques del producte final i 
en l'eficiencia del procés. Segons Gotaas (956) la 
relació C/N influeíx en la conservació del N tal com 
s'indíca en la taula 5. 

La dinamica del compostatge es desenvolupa se
gons fases successives caracteritzades cadascuna 
per la duració, per temperatures diferents i per la 
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intervenció gradual de grups de microorganismes 
específics. El compostatge té dues etapes, que en 
certa manera competeixen i, a la vegada, es com
plementen: la fase inicial de descomposició i la fase 
de maduracÍó. En la primera, a partir dels materials 
més degradables, s'allibera una gran quantítat d'e
nergia (que incrementa la temperatura del material) 
i molecules de pes molecular baix (amoníac, dio
xid de carboni, aigua ... l. En aquesta fase es con
sumeix gran quantitat d'oxigen; si per alguna raó 
no pot ser així, apareixen condicions anaerobies 
que, a més de no permetre l'elevació de la tempe
ratura fins a la zona termofila, afavoreixen el des
preniment de males olors; aixo darrer és degut a 
una incompleta transformació de certes molecules 
intermedies i a l'aparició de substancies com: iícids 
grassos volatils, amines, mercaptans, etc. 

Si la fase de descomposició no es realitza cor
rectament, a més de produir molesties indesitja
bIes, no afavoreix en absolut la fase de maduració. 
En aquesta, contrariament a l'anterior, no hi ha for
mació de molecules senzilles, sinó «reconstrucció». 
A partir de les molecules més o menys transfor
mades de cel·luloses i lignines apareixen substan
cies de pes molecular elevat i estables que, a més, 
s'han enriquit en nitrogen, gracies a la integració 
de part del nitrogen amoniacal format en la des
composició de les proteí'nes. És en l'etapa de ma
duració que, si la composició en biopolímers i les 
condicions del procés s'han vigilat mínimament, el 
nítrogen amoniacal format en la fase de descom
posició ha de passar a formar part de molecules 
de pes molecular elevat (THORN i MIKITA, 1992). 
Aíxí s'aconseguira alllarg del procés de compos

un íncrement relatiu de contingut en nitro
gen organic i sobretot en forma forc;:a estable. Tenir 
en compte aixo és important, tant des del punt de 
vista economic, com des del punt de vista am
biental, ja que si no es conserva el N en el procés 
de compostatge l'estem perdent i provocant con
taminació. 

Taula 5. Influencia de la relacíó e/N en la conservacíó 
del nitrogen alllarg del procés de compostatge 

C/N inicial % N conserva! 

20 61,2 

22 85,2 
-----~- ..... __.~---------

30 99,5 

35 99,5 



Cal controlar molt el tipus/barreges de materials 
a tractar í les condicions en que es faci per acon
seguir un bon equilibri entre les fases de descom
posició/maduració. Així es pot conservar al maxím 
el nitrogen que porten els materíals inícials i evitar 
que els productes finals portin elevades quantitats 
de nítrogen en forma amoniacal. 

El compost és difícil de definir perque la seva 
composició dependra molt del material que s'hagi 
tractat, pero sí que s'espera que contingui una 
materia organica estable, que estigui lliure d'im
pureses i contaminants, higienització correcta, as
pecte i olor agradables, nivell bo de components 
agronomicament útils i una certa constancia en les 
seves característiques, i que no presentí problemes 
ni per emmagatzemar, ní per aplicar. Per aixo es do
naría com a definíció correcta de compost la ma
teixa que utílitza HAlJG (1993) lleugerament mo
dificada: 

El compost és materia orgilllica procedent de residus 
organics que: 
- ha estat estabilitzada fins a transformar-se en un produc
te semblant a les substancies húmiques del sol 
- que esta lliure de patogens i de Ilavors de males herbes 

que no atrau insectes o vectors 
que pot ser manejada i emmagatzemada sense molesties 
que és beneficiosa per al sol í el creixement de les plantes. 

Sempre cal que el compostatge sigui: agrono
micament efectiu, mediambientalment sensat, so
cialment acceptable i economicament atractíu. 

3c. Control de plantes de compostatge 

La metodología posada a punt va ser utílitzada per 
controlar les característiques dels fangs de depu
radora (SOLIVA et al., 1982; SOLIVA i FELIPÓ, 1984; 
ROMERO et al., 1989), pero sobretot en el seguiment 

Taula 6. Resum global deis resultats plantes de tractament) de les analísis de compost de RSU realítzades a ¡'ESAB 
en el període 1985-1991 

Vilafranca Matará Cava 

SortiJa Je digestor Comercial Sortida de digestor Comercial Comercial 

Nombre de mostres 83 82 85 85 42 

% Humitat 55,9 44,7 b 52,8 43,4 b 39,8 a 

pH 

CE (dS/m) 

%MOT 

% 

% 

%N 

%N/MOT 

5,8 

6,6 

74,4 

33,6 

45,2 

1,60 

2,16 

Relació C/N 21 

7,2 b 

7,6 a 

67,7 c 

31,1 c 

46,0 a 

1,48 b 

2,21 a 

22 b 

5,5 

5,6 

59,4 

28,2 

47,9 

1,61 

2,72 

18 

6,8 a 7,1 b 

7,2 a 8,6 b 

46,2 a 57,0 b 

22,9 a 29,0 b 

49,7 b 50,9 b 

1,15 a 1,65 c 

2,52 b 2,94 b 

21 b 18 a 

%GE 

% MOR 

%NnH 

Índex E4/E6 

%Taxa d'extracció 

% Mostres madures 

0,084 

0,134 

4,4 

21,8 

0,49 b 

0,096 a 

0,130 a 

5,8 c 

22,4 a 

35 a 

0,38 a 0,71 c 

0,128 0,142 b 0,214 c 

0.177 0,161 b 0,153 b 

3,8 4,9 a 5,3 b 

30,6 30,4 b 36,7 c 

29 a 74 b 

Nota: Valors d'¡lOa columna seguits per una mateixa lletra no són sígnificativament diferents segons el test de Student 
Newman-Keuls (p $ 0,05). En els valors a sortida de digestor no s'ha fet l'anruisi estadística. 

carboní oxidable. CAH = carboní acid húmic. = carboní acid fúlvic. 
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22,0 25,9 b 24,6 29,0 b 32,6 c 

16,4 16,7 b 14,5 13,4 a 18,6 c 



Taula 7. Continguts en nutrients i metalls pesants 
de les mostres comercials de compost de RSU analitzades 
a I"ESAB en el període 1985-1991 

Vilafranca Matará Cava 

Comercial Comercial Comercial 

Nombre de mostres 82 85 42 
.........................._-~ 

%N 1,48 b 1,15 a 1,65 c 

% P2 0,86 b 0,75 a 1,04 c 0 5 

% K20 0,90 c 0,45 a 0,70 b 

%Ca 5,03 b 3,53 a 5,45 c 

%Mg 0,37 b 0,33 a 0,51 c 

%Na 0,77 b 0,64 a 0,61 a 

% Fe 0,64 a 0,75 b 0,98 c 

ppmZn 522 a 608 a 965 b 

ppmMn 167 a 180 ab 190 b 

ppmCu 225 a 482 a 734 a 

ppmNi 51 a 81 b 93 c 

ppm Cr 82 a 135c 112b 

ppmCd 5b 3 a 6b 

ppmPb 761 a 440 a 810 a 

Nota. Valors d'una columna seguíts per una mateixa lletra 
no són significativament diferents segons el test de Student 
Newman-Keuls (p S; 0.05). 

Figura 3. Dificultats en el funcionament del digestor de 
Vilafranca per excés de 

Comportament 
segons la carrega 

A 

l 
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de la fabricació de compost en plantes convencío
nals de compostatge de residus solids urbans (RSU) 
(Mataró, Vilafranca del Penedes i Gava) (SOLIVA 
et al., 1992 i 1993). Aquests controls s'han dut a 
terme des de l'any 1985 i actualment s'han ampliat 
a la primera planta de compostatge de la fracció 
organica procedent de recollida selectiva (Torrelles 
de Llobregat, 1997). En les taules 6, 7 i 8 es resu
meixen alguns deIs resultats obtinguts entre els 
anys 1985-1991. 

Es van realitzar analisis del material considerat 
comercial (en les tres plantes) i del material mig 
transformat (sortida de digestor) en les dues plan· 
tes que realitzaven la fase de descomposició en di
gestor. Destaquen les diferencies entre el material 
mig transformat i comercial, per una mateixa plan
ta, i les que presenten els productes comercials 
les tres plantes (taula 6). Si en un principi ens va 
preocupar molt la maduresa (relacionada amb la 
qualitat de la MO) dels diferents composts, arre! 
d'aquest esrudi estadístic de les dades acumulades 
alllarg dels anys, ens vam voler fixar en les raons 
de les diferencies trobades. Es va veure la im
portancia del tipus de selecció realitzat en la plan
ta sobre les característiques físiques del material a 
compostar (porositat, humitat .. ) i sobre la dificul
tat en la conservació d'un nutrient tan important 
com el nitrogen. 

La taula 7 compara els continguts en nutrients 
vegetals i en metalls pesants dels tres tipus com
post comercial, observant-se també diferencies se
gons la planta d'origen. Cal assenyalar que con
tinguts en metalls pesants no sobrepassen els valors 
maxims indicats per la legislació (BOE, 1991) ja 
que aquests són molt permissius, pero són molt més 
alts que els trobats en mostres campost obrin
gudes a partir del tractament de la fracció organi
ca procedent de recollida selectiva.6 En la taula 7 
es donen les dades les mateixes plantes pero di
ferenciades per anys. 

La realització d'aquests controls va servir per 
aprendre molt sobre el compostatge, va ajudar a 
centrar la problemarica de les analisis, permetent 
la realització de treballs/projectes final de carrera 
(TFC, PFC) i formant alumnes que després han 
desenvolupat la seva activitat professional en 
aquest campo 

Es van detectar diferencies importants entre 
plantes molt relacionades amb el sistema de selec
ció realitzat en la mateixa,7 els metodes de compos
tatge emprats, l'increment de deixalles tractades 
(figura 3)R i e1s canvis realitzats (figures 4 i 5) 
(VIVES, 1991). A més, detectar aquestes diferencies 
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Figura 4. Variacions de! eontingut en MO de! material Figura 5. Variacions del eontingut en N del material de la 
de la sortida de! digestor de Mataró, entre els anys 1985 sortida del digestor de Mataró, entre e!s anys 1985 i 1990. 
i 1990. (S'observa la influencia de! eanvi d'ubieaeió de! (S'observa la influencia del eanvi d'ubieaeió del garbell 
garbell rotatiu.) rotatiu.) 

Taula 8. Evolució de les earaeterístiques de les mostres de eompost de RSU (de Catalunya) alllarg deIs anys 1985-1991 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

% Humitat 40,8 a 43,9 a 45,6 a 41,8 a 42,8 a 44,3 a 41,9 a 

pH 7,1 be 7,1 be 6,9 abe 7,1 be 6,8 ab 6,7 a 7,3 e 

CE (dS/m) 6,40 a 6,96 b 7,13 b 7,52 be 8,23 d 8,91 e 7,91 ed 

%MOT 56,1 b 56,5 b 59,3 b 57,2 b 57,8 b 56,9 b 53,5 a 

% Cox 27,9 be 25,5 a 27,7 be 28,1 be 29,1 e 27,4 be 26,6 ab 

% Cox/MOT 49,8 e 45,6 a 47,0 ab 49,4 be 50,8 e 48,4 be 50,4 e 

%N 1,56 be 1,37 ab 1,26 a 1,28 a 1,47 ab 1,24 a 

% N/MOT 2,79 d 2,48 be 2,16 a 2,26 ab 2,59 ed 2,22 ab 

Relació C/N 18,2 a 19,7 ab 22,1 be 23,5 e 20,2 ab 22,2 be 

%GE 28,2 a 26,3 a 27,4 a 27,7 a 29,4 a 29,7 a 29,0 a 

% MOR 15,7 ab 14,7 a 15,8 ab 15,7 ab 16,7 b 16,8 b 15,1 ab 

% Mostres madures 57 a 39 a 32 a 51 a 89 a 29 a 

Nota: Valor s d'una columna seguits per una mateixa lletra no són signifieativament diferents segons el test de Student 
Newman-Keuls (p:S; 0,05). 

Taula 9. Caraeterístiques de!s lixiviats produ·its en e! proeés de eompostatge de RSU (planta de Mataró) 

CE MS MO MM Norg N-NH/ N-N0
3 

' 

pH dslm gil gil gil gil gil gil 

Lix 1 5,8 40,4 121,1 74,8 46,3 2,34 2,58 0,55 

Lix2 6,7 54,1 144,8 86,6 58,2 3,01 5,78 1,04 

Lix 1: reeollit a la zona de sortida del digestor. 
Lix 2: reeollit a la zona de piles madures. 
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raula 10. Característiques generals deis RSU í del fang 
líquíd utilitzat per obtenir el compost final 

RSU Fang líquid Compost fina! 

pH 5,33 6,60 8,60 

CE dS/m (125) 1,72 3,15 0,85 

% humítat 57,0 99,1 35,81 

%C 35,11 31,65 14.58 

%N 2,01 5,30 1.63 

CIN 18,6 5,90 8,9 

%P2°., 2,80 5,35 1,45 

%Fe 0,11 0,16 0,50 

ppmCu 37 256 145 

ppmPb 60 84 195 

ppmZn 157 202 717 

ppm Cr 38 43 82 

ens va fer posar més aten ció al procés compos
tatge i tractar de saber com incidir en eH, i no li
mitar-nos, purament, a la part analítica. 

Per aprofundir en els resultats trobats i poder
los aplicar a la millora del tractament es van 
realitzar nous tipus de determinacions, com per 
exemple la determinació del nitrogen en forma 
amoniacal present en l'atmosfera de les plantes (fi
gura 6) (SOLIV¡\ el al., 1993 ), així com els kids 
grassos de cadena curta presents en les mostres de 
compost (figura 7) (SALVADÓ, 1995) i l'analisi dels 
lixiviats, entre d'altres (raula 9). 

De tots aquests resultats, d'observacions fetes en 
les plantes catalanes i d'informacions bibliografi
ques es va arribar a condusions importants respecte 
a la problematica del compostatge de RSU en les 
condicions del nostre país i que es comenten, en 
part, en els apartats i 5b. 

4. Proves de compostatge 

ParaJ.Ielament a la posada a punt i aplicació dels 
metodes d'analísi es van anar fent proves de com
postatge; per aixo, en certa manera, alguns resul
tats i comentaris s'encavalquen. Teníem dar des del 
principi que per fer proves de compostatge calia 
utilitzar, per una part, residus que a la vegada que 

fossin problematics per la quantitat generada per
metessin obtenir un producte de quaJitat, i, per al
tra, que es pogués treballar amb unes quantitats i 
en unes condicions en que els resultats obtinguts 
poguessin extrapolar-se a la realitat. Per aquesta 
raó, a continuació descrivim esquematicament al
gunes de les experiencies inicials que ens van per
metre avan<;ar i aprendre, arnés, com ja s'ha dit an
teriorment, de formar els alumnes en aquesta 
tecnologia. 

4a. Compostatge conjunt d'escombraries 
(sense recollida selectiva) i fang líquid 
(SOLIVA et al. 1984) (CAMPS el al., 1987) 

Té interes comentar aquesta prova per ser la pri
mera de compostatge que vam realitzar a la Granja 
Torre Marimon (1982) amb unes quantitats de re
sidus relativament elevades. Es van fer dues piles 
amb 7,5 tones de RSU (sense seleccionar) cadas
cuna, a les quals es van afegir 2.000 litres de fang 
líquid procedent de la depuració d'aigües residuals 
urbanes. La quantitat de material tractat es pot con
siderar important, pero per desgracia vam dispo
sal' de poca maquinaria per manejar-lo. Malgrat tot 
va ser molt ínteressant i ens va permetre definir i 
adarir la problematica del maneig dels materials, 
dels mostratges, a la vegada que determinar la dina
mica dels parametres controlats. En la taula 10 es 
donen les característiques dels materials inicials i 
del producte final d'una de les piles estudiades; 
i en les figures 8 i 9 la variació de la temperatura i 
la influencia de la presa de mostres sobre els re
sultats (BONILLA, 1983; SOLIVA et al, 1985). 

4b. Compostatge conjunt de fang 
de depuradora i escor~a de pi 
(BuRÉs i SOLIVA, 1984) 

Els fangs resultants de la depuració 
banes presenten sempre un contingut 
trogen i d'humitat, la qual cosa fa que no siguin 
adequats per ser compostats en solitari; necessiten 
ser barrejats amb algun altre residu de caracterís
tiques complementaries, com restes poda o es
corces. En aquesta experiencia (1983)9 es van com
postar dos tipus de fangs (taula 11) amb escor<;a de 
pi i es va comparar el desenvolupament del procés 
i les característiques dels productes finals amb l'ob
tingut en el compostatge de la escor<;a sola 
(taula 12). Es va treballar amb quantitats també im
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Taula 11. Característiques deis fangs de depuradora 
i d'escorces utilitzades en proves de compostatge 

Fang 1 Fang2 Escart;a 1 Escart,¡a 2 
--------------

pH 7,2 12,1 6,7 _5,9 

CE, dS/m (1/25) 0,06 3,05 0,03 0,06 

% humitat 62,3 75,9 40,1 24,5 

%MO 28,8 43,8 65,7 87,8 

%N 1,83 2,95 0,46 0,28 

C/N 7,1 6,7 65,6 143,0 

%P20 5 1,24 0,10 0,05 0,05 

%K2O 0,14 0,06 0,11 0.1.3 

0;', Na
2
0 0,06 0,07 0,05 0,02 

% Ca 1,81 5,94 2,37 1,85 
-----
%Mg 0,92 0,25 0,37 0,36 

Taula 12. Composts obtínguts del tractament conjunt 
de dos tipus de fang de depuradora amb escor<;a 
--------

Campast 
1-1 

Campast 
2-2 

Campost 
Escort;a 

pH 6,4 6,6 6,9 

dS/m (1125) 
~".._----
% humítat 

0,36 

40,7 

0,58 

38,6 

0,14 

26,8 

%MO 33,6 
--------

57,7 53,2 

%N 0,8 1,0 0,4 

C/N 19,1 25,3 57,3 

%GE 61,1 64,7 70,2 

% P205 0,91 0,01 0,09 

%K2O 0,13 0,07 0,13 

%~a20 0,08 0,06 0,07 

% Ca 2,83 4,93 2,69 

%Mg 0,43 0,22 0,28 

Densitat aparent g/cm3 0,42 0,25 0,34 

Densítat real g/cm) 2,16 1,81 1,88 
------ -------
% Porositat total 80,80 86,00 82,10 
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portants de materials, realitzant-se l'experiencia en 
els terrenys i amb la maquinaria que ens va facili
tar l' empresa Burés. Es van obtenir uns productes 
amb unes característiques que ens van permetre 
aplicar-los com a substrats. 

Quasi paral·lelament a aquestes experiencies es 
van realitzar proves amb fangs resultats de la de
puració d'aigües residuals de paperera (GARCIA, 
1983; BALDI i PERRER, 1983; SOLIVA el al., 1984), 
que tenen unes diferencies cIares amb les aigües re
siduals urbanes tant en composició com en pro
blematica. Es va aconseguir transformar-los més 
que compostar-Ios, ja que no es van assoHr les tem
peratures termOfiles, cosa que va portar a obtenÍr 
un material que tot i haver-se utilitzat en proves de 
camp va produir problemes per la seva manca d'hi
gienítzació (sobretot pel que es refereíx a la presen
cia de llavors de males herbes). Van ser unes pro
ves fetes en uns moments en que els problemes 
actuals derivats de la producció de fangs de depu
radora no havien aparegut, pero ja vam insistir en 
la necessÍtat de preveure'ls, sobretot, en el cas deis 
fangs de paperera. 

No volem ser exhaustius en les proves de com
postatge, sobretot les inicials, pero es va treballar 
amb molts altres típus de materíals: residus de cotó, 
de llana, fems de diferent origen, residus de colIi
tes, restes d'indústries agroalimentaries, etc. 
(ROSELLÓ, 1987; CALVO, 1989; QLIVELLA i MA
nOFRÉ, 1989; BARRAYCOA, 1989; VOLTES et al., 
1989; SOLIVA i GIRÓ, 1989; SOLIVA el al., 1995). 

Aquestes experiencies es duien a terme al ma
teÍx temps que es feia el control de les plantes de 
compostatge de Mataró, Vilafranca i Gava; aixo 
ens va fer reconduir la recerca sobre el compostatge 
i va portar-nos afer proves concretes a les matei
xes plantes per millorar-ne el procés. 

5a. Compostatge de fangs de depuradora 
i restes de poda en túnel 

Sempre que s'ha pogut s'ha fet una recerca molt 
lligada a problemariques concretes. Així, l'any 1989 
l'empresa]arfe1s (empresa pública de jardinería de 
l'Ajuntament de Castelldefels) va proposar-nos tre
banar conjuntament per cercar solucions al pro
blema de l' excés de restes vegetals en la població. 
Es va iniciar la co].laboració lO amb l'execució de 
quatre trebalIs final de carrera (SE~TÍS i NOGUERA, 
1990; VILLALBA, 1992; VILARASAU, 1993; MOLINA, 
1993) en els quals es va estudiar les condicions de 
compostatge conjunt d'aquests restes vegetals amb 
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el fang que produla la depuradora de la mateixa po
blació. Es va aconseguír obtenir un producte de 
molta qualitat (ARBIOL et al., 1993; SOLlVA et al., 
1993; MOLINA í SOLIVA, 1995) amb aplicacíó en jar
dineria, a la vegada que es van estalviar tots els pro
blemes derivats de l'acumulació de restes vegetals 
pe!s carrers í de les des peses de transportar i abo
car al Garraf. Més endavant, la necessitat d' ampliar 
la planta (ja que es tractaven restes vegetals d'al
tres municipis) i la falta d'espai van portar a iniciar 
una important innovació tecnologica: es van crear 
uns túnels de compostatge amb tecnologia propiall 
de l'empresa que van permetre evitar problemes 
d' olors i d' espai, a la vegada que reduir el temps 
de tractament sense disminuir la qualitat del pro
ducte final. EIs treballs conjunts es van poder fer 
grades a convenís de coJ.laboradó entre l'empre
sa i la nostra Escola, una subvendó del programa 
MEDSPA i el projecte de la CICYT AMB 92-0577. 

RSU 

r - - 

a 1 

\ 

En aquests moments la planta segueix produint 
compost per aquest sistema i treballa amb nous 
productes (restes dels mercats munícipals de 
Barcelona í de Mercabarna) i ha provat la ídone1
tat del funcionament dels seus túnels amb fracció 
organica de RSU. Des de l'any passat, a l'empresa 
participa I'Entitat Metropolitana de Barcelona i ha 
passat a anomenar-se Metrocompost, esta engran
dint les seves instal·lacions, gestiona també la plan
ta de Torrelles de Llobregat i ha ampliat les seves 
ac1:ivÍtats al disseny de plantes de compostatge i a 
la realítzació de diagnosi i aplicacions de resídus 
organics en agricultura. 

Tot i que la nostra participació actual és molt 
menor, pe! fet que ja no és una planta pilot, sinó 
una planta industrial de fabricació de compost de 
quaJitat, es segueix aprofítant la relació per a la rea
lització d'estades de practiques i de treballs final 
de carrera. 
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Figura 10. Disminució deIs nivells d'oxigen dins de la pila de compostatge de RSC (amb restes de poda i sense), 
després de! volteig 
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5b. Millora del compostatge de RSU 
per I'addició de restes de poda 

Des de sempre el compostatge de fangs de depu
radora s'ha fet conjuntament amb altres materials 
amb una relació C/N més alta i amb menys con
tingut en humitat. Aixo es així per equilibrar tant 
la humitat í l'aireació necessaries per al procés, com 
la relació C/N i la composició en biopolímers; no 
obstant, a vegades se simplifica el raonament i es 
parla només de la necessitat de barrejar «material 
estructurant». En el cas dels RSU la simplificació 
a vegades encara és més gran i més preocupant, i 
no es considera la necessitat de millorar les carac
terístiques del material a compostar. 

Pels resultats comentats en els apartats anteriors 
s'havia vist que la planta de Mataró, que feia una 
tria més exhaustiva de la brossa que li arribava i que 
per tant tenia un material més humit i més ric en 
nitrogen, presentava més problemes de males olors 
i perdues de nitrogen durant el procés. Un estu
di acurat de tota la informadó propia i bibliogra
fica, a més de visites a plantes de compostatge d' al
tres palsos, ens va dur a treballar amb la hipotesi 
d'afegir restes vegetals a la fracció organica dels 
RSU quan s'implantés la recollida selectiva (SOLIVA 
et al., 1993). La primera prova es va realitzar a les 
instal·ladons de l'anriga planta de Gava (1992) amb 
maquinaría i material cedits per Jarfels í amb el su
port de laJunta de Residus; es va barrejar restes de 
poda a la fracció organica í es va fer un seguíment 
de la temperatura, les olors í l'evolució d'alguns 
dels parametres més senzills (CRISTÓBAL i SaLIVA, 
1992). Sense haver fet un seguíment exhaustiu va 
donar els resultats que esperavem i ens va dur afer 
experiencies molt més controlades a les plantes de 

RSU 

45% 20% 35% Vd cm 

Figura 11. Distribució de l'airea ció en el perfil de les 
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Mataró, Vilafranca iJarfels (en túnel) (PÉREZ et al., 
1995). 

En la figura 10 es mostra la velocitat amb que 
dísminueixen els continguts d'oxigen en el mate
rial a compostar (en aquest cas RSU soIs o barre
jats amb restes de poda) després dels volteigs i, en 
la figura 11, els diferents nivells d'oxigenació dins 
de les piles de compostatge; en ambdues figures 
s'observa l'efecte beneficiós de l'addició de restes 
de poda pel que respecta a l'aireadó. La millora es 
va manifestar també en la practica desaparició de 
les males olors, el descens de la concentració en 
acids grassos volatils, la millora en el contingut de 
nítrogen i la qualitat general del producte final 
(MANZANO i SOLIVA, 1994; SALVADÓ, 1995). 

Les proves realitzades a la planta de Mataró, que 
actualment té un sistema diferent del de la de Vila
franca, també van donar resultats en el mateix sen
tit (BAIGES i BASTIDA, 1995). 

En els túnels de Metrocompost es va fer la pro
va afegint-hi un 25% de restes de poda. S'obtin
gueren molts bons resultats pel que es refereix al 
control de les variables del procés i a les caracte
rístiques del producte final (GIRÓ et al., 1994). 

l'apHcació dels resultats d'aquestes proves i la 
confirmació de la bondat de l' addició de restes de 
poda a la fracció organica dels RSU s'estan com
provant aquest any 1997 en la posada en marxa de 
la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat, 
que tracta la fraccÍó organica procedent de la re
collida selectiva de les poblacions de MoHns de Reí 
i Torrelles de Llobregat. 

El seguiment de la planta de Torrelles es fa per 
un conveni signat entre l'ESAB i la Tunta de Re
sidus i es col·labora amb l'empresa M~trocompost, 
que ha posat a punt la planta i la gestiona, Les ca-

RSU + poda 
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Taula 13. Característiques deis primers composts 
obtinguts a la planta de TorreHes del Llobregat a partir 
de fracció orgimica de residus solids urbans i restes de 
poda (MoLlNA, 1997) 

pH 7,80 7,70 8,15 
dS/m 6,53 5,34 5,08 

%H 20,48 30,65 36,27 

ppm N-NH
4
so1 242 241 274 

'1<, MOT (calcinació) 57,79 57,43 53,71 

% N()rg 2,78 2,67 3,18 
e/N 10 11 8 
% MO resistent 28,00 26,22 26,00 
% GE (MOR/MOT) 48,46 45,66 48,42 
% NnH (N resisrentl 1,32 1,19 1,90 

%P 0,77 0,59 0,61 
%K 1,45 1,24 2,52 
%Ca 7,62 8,22 
%Mg 0,74 0,32 0,78 
%Na 0,64 0,61 0,55 
%Fe 0,74 0,70 0,65 

ppm Zn 

ppmMn 196 172 140 
ppmCu 180 163 190 
ppmCr 80 60 49 
ppmNi 54 40 56 
ppm Pb 114 41 32 
ppbCd n.d n.d 270 

racterístiques (taula 13) (MOLlNA, 1997) í l'aspec
te del compost obtingut, aíxí com el funcionament 
de la planta en general 1997), confirmen 
la necessitat de la barreja amb restes de poda quan 
es vulgui compostar un material tan humit i amb 
una composició com la que té la fracció org?mica 
de la brossa. Cal destacar l'alt contingut de nitro
gen organic assolit en el compost d'aquesta plan
ta, cosa que evidencia la importancia del compos
tatge conjunt amb restes de poda per millorar a la 
vegada les condicions d'autoaireació i la conserva
ció del nitrogen. 

En aquest s'esrudien també altres as
pectes com els relacionats amb la presencia (enca
ra que petita) de metalls pesants en aquest tipus de 
compost; per fer-ho s' estan analitzant diferents ti
pus d'envasos i embolcalls que poden estar en con
tacte amb el material a tractar. 

Els resultats que s'han aconseguit, fíns al mo
ment, sobre la millora dels processos de compos
tatge ens permeten assegurar que es pot arribar a 

compostar correctament i sense problemes els fangs 
de depuradora o la fracció organica de RSU, pero 
que s'han de tenir en compte aspectes no tractats 
en aquest artícle/resum com els següents: 

• els problemes que es poden crear en l' arriba
da i emmagatzematge deIs residus a les plantes 

• la necessitat d'involucrar la societat en gene
ral en el funcionament de les instaJ.lacions 

• la necessitat d'assegurar la qualitat del compost 
i el seu manteniment 

• el plantejament d'una política de divulgació i 
comercialització correcta del compost 

.la desestimació de l'aplicació del compostat
ge com a sistema de gestió de part dels residus orga
nics si no es pot assegurar el control dels materials 
que arribin a les plantes, del procés i del produc
te fínal. 

Aquest darrer punt és imprescindible tenido 
molt en compte per no adoptar en cerres situacions 
sistemes de tractament que, en no estar lligats a la 
realitat concreta, fracassin molt aviat i oblíguin a 
més des peses inútils, continuant a la vegada mal
metent l'entorno 

6. Proves de camp d' aplicació 
de residus orgilOics 

Una vegada conegudes les característíques de 
terminats materials organics i poder-se dir que són 
aptes i beneficiosos per a l'aplicació al sol, cal veu
re en quines condicions s'han d'utilitzar per po
tenciar tots els avantatges que porten, tot evitant 
l' aparició de problemes deguts a un mal úS. re
alítzació de proves de camp necessÍta sempre de 
molt temps i implica vencer un munt de dificuItats, 
pero són imprescindibles per poder coneíxer el 
comportament deIs resídus organics í poder-ne di
fondre l'ús. A la bibliografía es troba molta infor
mació sobre proves realitzades amb diferents ma
teríals, soIs i conreus, essent sempre els aspectes 
relacionats amb el nitrogen i els metalls pesants els 
més estudiars. 

Les aplicacions dels residus organics i, en parti
cular, dels composts poden com a adobs, es
menes o substrats. A I'ESAB s'han estudiat bastant 
els tres aspectes; com a substrats s'ha fet per cer
car materials alternatius a la torba. No s'entrara en 
la descrípció de les realitzades pero es 
poden consultar diferents treballs de fi de carrera 
i publicacíons a la biblioteca de l'escola (AA"IÓ i 
SOLIVA, 1985; CEREROLS el al., 1989; DOl\1ÍNGUEZ 
i REÑAGA, 1993; MARTÍNEZ el al., 1995), encara que 
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destacaríem la necessitat que el compost utilitzat en 
aquest camp sigui molt madur per assegurar unes 
bones característiques tlsiques i el manteniment d' a
questes característiques alllarg dels cultius. 

Per estudiar la capacitat d' aquests materials per 
ser utilitzats com a esmena o adobs s'han fet pro
ves a diferents nivells: incubacions a nivell de la
boratori (NAVARRO et al., 1989; MEYA et al, 1994; 
VIDAL, 1996), proves amb testos i contenídors a l'ai
re lliure i en hivernacle (SANTAMARIA, 1994; CROS, 
1994; ALMANSA, 1996), i proves de camp a l'aire lliu
re (MARTOREL i MUNS, 1995; LLEDÓ, 1995; 
GUTIÉRREZ, 1995; ARIAS, 1995; CRESPO i ]ANER, 
1995; MARTÍ:-'¡EZ et al., 1995; GUTIÉRREZ, 1995; 
SaLIvA et al, 1995; ORTIZ, 1996; LOPERA, 1996; 
PÉREZ, 1996; BWME i ESCORSA, 1997 SEGuí, 1997; 
BOIX, 1996; RULL, 1997). A continua ció se 'n resu
meixen dues: unes incubacions realitzades per es
tudiar la dinamica del nitrogen del compost de RSU 
i unes experiencies de camp en les quals es compara 
el comportament de diferents material s organics. 

6a. Incubacions aplicades a l'estudi de la 
dinamica del nitro gen en J'aplicació de 
compost de RSU 

Es van realitzar unes proves d'incubació, amb com
post de RSU i terra, per veure tant la velocitat de 
descomposició de la MO com la velocitat d'allibe
ració del nitrogen. va treballar amb un sol ar
gilós-sorrenc i amb el compost procedent de la 
planta de Gava (taules 6 i 7), que era una de les 
plantes que millor funcionava; es va agafar compost 
mig madur (F) i compost comercial madur (M) 
(NAVARRO et al., 1989). va treballar amb les pro
pordons (E) 2,7 i (A) 9,0 g de compost per 100 g 

4,5Figura 12. Resultats de la 
respirometria de les 4 
barreges sol-compost. 
(Quantitats més e!evades • 3,5 

d'anhídrid carbonic 1 3 
Jdespres indiquen una 2.5

actÍvitat biologica més 8 '" 2gran, provocada per la ~ 
Opoca estabilitat de! 1,5<.? ucompost i la dosí aplicada.) 

F: conjunt mig madur; '" 
0,5M: compost comercial 

madur 	 O 
O 20 

de barreja. En la figura 12 hi ha els resultats de la 
respirometria (mineralització del carboni) i en les 
figures 13 i 14 els resultats obtinguts en l' estudi de 
la mineralítzació del nitrogen. 

En la figura 12 es veu l'important increment de 
l' activitat biologica (respiració) per les dosis altes, 
sobretot quan el compost és F. Al contrari, en la fi
gura 14 s'observa que l'allíberació de nitrogen nÍ
trie és superior, els primers dies, en el testimoni; 
aixo indica que l' elevada activitat biologica pro
dueix una marcada immobílització; es manifesta 
amb més intensitat quan frese és el compost i 
més elevada és la dosi aplicada. Es va repetir }'es
tudi reduint les proporcions de compost i es seguía 
manifestant la immobilització, encara que menys 
marcada (PoRca, 1990). 

6b. Aplicació comparativa de fems, fangs 
i compost de RSU en dues rotacions: 
conreus hortícoles i conreus extensius 

Sí que és veritat que hi ha molts estudis a la bi
bliografia (SOLIVA, 1995) sobre aplícació al sol de 
fangs de depuradora, compost i/o fems, pero mol
tes vegades no han estat fets en les condidons del 
nostre país o s'han estudiat aspectes parcials. 

En el marc d'un projecte CICYT (AMB 092) es 
van plantejar unes proves d'aplicació de residus 
organics alternatius als fems, en una rotació de con
reus extensius i en una altra d'hortícoles,12 que s' es
tan continuant en el projecte AGF06-096613 (SO
LER, 1997). Per cadascuna de les rotacions es va 
disposar d'una parcel·la d'uns 1.000 m2 en la fin
ca Torre Marímon que té l'ESAB a Caldes de 
Montbui. Els soIs de la finca 14 van ser classificats 
per]OSA el al. (1984) com Xerocrept, i tot i ser l' as
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Figura 13. Nitrogen 
amoniacal imercanviable 
i soluble en aigua a les 
barreges incubaJes. 

3.----------------------------------------, 

F: conjunt mig madur; 
M: compost comercial 
maJur 
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Figura 14. Nitrogen nítric 
present a les barreges al 
lIarg de la incubació 
(destaca I'elevada 
immobilització provocada 
pel compost frese a dosi 
alta), 
F: conjunt mig madur; 
M: compost comercial 
madur 
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pecte de parcel·les molt regular es van detectar 
certs gradients en algunes de les seves característÍ
queso 

va estudiar el comportament de1s fems, fang 
de depuradora urbana i campost de RSU (sense re
caIlida selectiva) (taula 1) com a font de nitrogen 
i com a esmena organica. Per establir els tracta
ments es van plan tejar unes hipotesis inicials per 
facilitar el treball i la posterior analísi de resultats. 

va considerar una determinada mineralització de 
la materia organica dels residus i per tant del ni
trogen organic en els diferents anys, í en el caIcul 
de les dosis d'adobat deis diferents cultius es van 
tenir en compte els efectes acumulatius de l'apli
cació de1s materials organics.l5 Les dosis es van cal
cular segons les necessitats de nitrogen (quan es 
cansiderava els residus com a fertilitzants nitroge
nats) o segons les aportacions de materia organi
ca. Es van fer aportacions de fertilitzants minerals 
per complementar en els casos necessaris. En to
tal es tenien 10 tractaments (testimoni, mineral, do
sis altes (Il) de fem, compost i fang; dosi baixa (I) 

de fems i compost; tractaments com esmena orga
nica (EO) per als tres residus). 

Les rotacions de cultius van ser: 
- blat de moro, ordí, colza i pesol proteaginós; 
- tomaquet de conserva, col, patates i faves. 

En les dues rotacions es va fer un cultiu final 
«d'homogenei"tzació» d'ordi, sense aplicació de cap 
tipus de fertilització (JlMENO, 1997; RODRÍGUEZ, 

1997). 
aspectes que es van estudiar van ser: varia

cions en les característiques del sol, contingut en 
metalls totals i assimilables dels soIs inicials i finals, 
creixement i producció dels cultius, composició16 

deIs cultius incloent-hi els metalls; també es van fer 
estudis més particulars de la composició dels ex
tractes aquosos del soIs (ROVlRA, 1997) i de la dina
mica del fosfor assimilable (ARIAS, 1996). evi
dent que fins i tot resumint és molt difícil 
transmetre els resultats obtinguts en aquest article; 
per aixo s'han escoIlit, amb caire ¡Hustratiu, només 
alguns dels resultats. 
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6.b.l Influencia del tipus d'adobat en la fase 
inicial del desenvolupament de la planta de blat 
de moro 
En el cultiu del blat de moro es van controlar di
ferents parametres en les plantes i en el sol, als 
30 dies de la sembra, que es detallen en la taula 14. 

En els resultats de la taula 14 es pot veure da
rament el diferent comportament dels residus, so
bretot la immobilítzació de nítrogen provocada per 
les característiques del compost emprat (raula 1) 
que estava poc estabílítzat. 

6.b.2 Influencia de l'aplicació de compost sobre 
la producció de tomaquet de conserva 

aquest cultiu, des del primer moment, es va no
tar la Ímmobilització de nitrogen manifestada en els 

Taula 14. Resultats dels parametres controlats en plantes 
de blat de moro de 30 dies i del sol corresponent, 
que informen sobre la diferent mineralització deis res idus 
aplícats 

___00_______ 

Tractaments ppmN (1~ ppmN 
NO] alr;ada N 

org NOJ 
en el sOl planta, m pl.anta planta 

Mineral 16.5 0,40 4,59 7.706 

Fang DA 32,4 0,52 4,44 7.581 

Fang DB 45,5 0,47 4,38 7A75 

FemDA 20,6 0,48 4,32 6.733 

FemDB 20,0 0,47 4,34 7.270 

CompostDA 2,5 0,32 3,77 1.496 


Compost DB 7,6 0,39 4,45 4.896 


DA: dosi alta. DB: dosi baixa. 

Taula 15. Efectes del tipus de residu organic utilítzat en 
un cultiu de tomaquet de conserva, sobre les diferents 
coHítes i sobre la producció total. (Ton/Ha) 

Collita 7 Col!íta 2 Col/ita 3 Collita 4 Total 

Mineral 11,55 8,89 3,95 1.25 25,65 

Fang DA 13,73 12,03 5,32 0,74 31,83 

Fang DB 14,67 14,10 6.47 2,08 38,65 

FemDA 16,37 16.92 2,96 0,50 36,74 

FemDB 13,92 12,77 3,54 2,43 32,6600___00_-

Compost DA 2,37 13,41 11,203 3,97 30,98 

Compost DB 4,19 16,46 11,44 7,81 39,90 
ooo __~•••__~•••_____ 

tractaments amb compost per una disminució del 
creixement en la fase més inicial (CRESPO iJANER, 
1995) i en la producció de la primera collita (tau
la 15). 

Dels resultats comentats en els apartats 6a, 6b1 
i 6b2, se'n despren la importancia que té coneixer 
i poder divulgar el diferent comportament en el sól 
de residus organics d'origen distinto La velocitat de 
mineralítzació i la seva relació amb el tractament 
rebut són de gran importancia per poder fer de l'a
pEcadó al sol una bona manera de gestionar cor
rectament els residus organics. 

6.b.3. Produccions obtingudes en els diferents 

conreus de les rotacions 

En les taules 16 i 17 es recullen les produccions deis 

diferents cultíus. És evídent que per poder inter

pretar aquesta taula manca espai i donar més in

formacÍó sobre l' experiencia; només es pretén dcí

xar constancia de les produccions obtingudes i coro 

els afecta l' aplicació de residus. 


6.bA. Evolució del contingut en fosfor 
assimilable del sol en la rotació de cultius 
extensius 
El fet que els dlculs de la dosi d'aplicació de resi
dus es fes segons les necessitats de nitrogen va dUf 
que en les dosis altes (II) de fems i de fangs s'apli
qués una quantitat de fosfor superior a la conve
nient. En la figura 15 es representa l'evolució del 
fosfor Olsen17 del sol per cinc dels tractaments es
tudiats; la presa de mostres dels soIs i les analisis 
es feien després de les coHites corresponents. Són 
molt clars els increments que apareixen en els trac
taments fems II i fang II, que per altra part cor
responen a una realitat constatada a moltes altres 
experiencies i sobretot en els elevats continguts de 
fosfor Olsen que s'estan detectant a molts soIs de 
Catalunya (MARTÍNEZ, 1995; BOIXADERAS, 1995). 

6.b.5. Relació entre l'aplicació de residus i la 
contaminació per metalls 
Sempre que es parla d'aplicació de residus al sol 
es té molt present el possíble problema que pot re
presentar el seu contíngut en metalls. Considerero 
que, tot i que s'ha de treballar molt en aquest camp 
(sobretot per disminuir al maxim les causes de la 
presencia d'aquests components no desitjables), no 
sempre és la qüestió. 

els trebal1s de fi de carrera realitzats sobre 
aquestes rotacions es va analitzar el contingut en 
metalls de: els soIs inicials i finals (continguts to
taIs í assimilables), residus, fertilitzants minerals i 
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TauJa 16. Producció deIs diferents cultíus de la rota ció d'extensius segons el tipus de tractament (kg/ha) 

Traetament Blat de moro Ordi Colza Pesol Ordi 

Testimoni 11292 a 5507 ab 1147 d 58 c 5789 a 

Fang II 10651 a 4951 be 2535 a 501 ab 6298 a 

Fem II 11780 a 6357 a 1757 bc 500 ab 5864 a 

FemI 10276 a 5527 ab 2022 ab 461 ab 5430 ab 

EO 10264 a 4225 be 2222 ab 628 a 5963 a 

Fem EO 11920 a 4492 be 2372 ab 383 ab 6301 a 

Compost EO 1052.3 a 5230 abe 2507 a 350 ab 5500 ab 

Compost 1 10253 a 4166 c 2217 ab 420 ab 6671 a 


Compost II 9691 a 5143 bc 1437cd 403 ab 5212 ab 


Mineral 11478 a 3964 c 2137 ab 262 b 4125 b 

Nota: Valors d'una columna seguits per una mateixa Betra no són significativament diferents segons el test de Student 
Newman-Keuls (p 0,05), 

TauJa 17. Producció deis diferents cultius de la rotació hortícola, segons tractament aplicat (kg/ha) 

Traetament Tomdquet Col Patata Fava Ordi 

Testimoni 30900 a 77750 b 24890 a 2716 ab 5885 a 

II 31830a 120660 a 30810 a 3452 a 4600 b 

Fem 11 36740 a 118660 a 27410 a 3499 a 5649 ab 


Fem 1 32660 a 127470 a 26330 a 3586 a 5871 b 


Fang EO 38650 a 131690 a 25100 a 2778 ab 4957 ab 

FemEO 
--_..~ 

CompostEO 

36280 a 

35020 a 

142750 a 

139040 a 

25700 a 

26050 a 

3057 ab 

2664 ab 

4755 ab 

4500 b 

Compost 1 39900 a 138440 a 28420 a 3132 ab 4477 b 

Compost II 30980 a 102220 ab 27460 a 3335 a 4852 ab 

Mineral 25650 a 114340 ab 24510 a 2454 b 4484 b 

Nota: Valors d'una columna seguíts per una mate ixa lletra no són signíficatívament diferents segons el test de Student 
Newman-Keuls (p:5 0.05). 

les parts comestibles de tots els conreus. Explicar 
tots els resultats obtinguts impossible en aquest 
article peró com en els altres apartats donem una 
petita part de la ínformació obtinguda. Així, en les 
taules 18 i 19 apareixen les quantitats de metalls 
aplicades en els diferents tractaments i les extretes 
per la part comestible dels conreus hortícoles. 

Per entendre algunes diferencies importants en
tre les aportacions dels diferents tractaments cal te
nír en compte que les dosis s'aplicaven segons el 
contingut en nitrogen o materia organica i que els 
continguts en aquests constÍtuents eren diferents 
entre residus, tal com ho eren els continguts en me
talls. També es van analítzar els fertilitzants mine-
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Figura 15. Evolució del 
fosfor assimilable del sol, 
alllarg de la rotació per 
diferents tractarnents 
estudiats 
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Taula 18. Aportació total de metalls en g/ha (deguda als residus i als fertilitzants minerals) en la rotació d'hortícoles 

Fe lvfn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 

Test 

Mineral 299 22,9 39 40 nd 16 nd 50,6 

Fem EO 43781 2365 2292 530 nd 143 67 6,3 

Fem 1 100709 6304 4225 1376 564 337 227 14,4 

Fem II 199881 13289 8397 2629 1118 463 449 28,5 

Fang EO 150340 500 6129 1266 97 1775 10,2 

Il 164132 1254 13779 3780 76 400 3678 14,1 

Comp EO 25767 688 1990 755 nd 301 440 99,1 

Compl 125973 3189 9821 5451 334 1927 4089 250,8 

Comp II 263839 6363 18833 10891 668 4248 8191 488,6 

nd: no determinat. 

Taula 19. ExtraccÍons totals (g/ha) de les parts comestibles de la rotació de cuItius hortícoles 

Fe lvln Zn Cu Ni Cr 

Test 3893 630 1465 839 18 55 

Pb 

128 

Cd 

20 

Mineral 4051 608 1436 812 17 59 365 8 

Fem EO 5172 895 2071 1050 19 62 115 19 

Fem 1 4215 688 1506 821 18 100 195 18 

Fem II 4838 911 1742 949 19 53 159 9 

Fang EO 5645 806 1825 IOlO 26 81 272 10 

Fang II 4264 705 1684 760 42 74 325 27 

Comp EO 4318 744 1638 888 40 69 323 15 

CompI 4650 766 1909 937 40 74 282 

Comp II 4527 610 1724 862 29 60 289 
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Figura 16. Comportament 
del Cu en un cultíu de 
blac de moro; comparació 
de les aportacions (fetes 
pels adobs aplieats) i de 
les extraccions, així com 
també dels contínguts 
finaIs en el sOl (totals 
i assímilables) 

Figura 17. Comportament 
del Cd en un cultíu de 
blat de moro; comparació 
de les aportacíons (fetes 
pels adobs aplicats) i de 
les extraccíons, així com 
també deis continguts 
finaIs en el sol (totaIs 
i assimilables) 
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raIs aplicats, i el superfosfat va resultar amb un con
tingut apreciable de Cd. 

En les dues rotacions l'aplicació més elevada de 
residus es va en el cultiu cap de la rotació, ja que 
després s'anaven tenint en compte els efectes fer
tilitzants residuals; per aixo, també, l'aportació més 
important de metalls es feia en el primer comeu. 
En la figura 16 s'indiquen les quantitats de Cu afe
gides en el comeu de blat de moro, així com les ex
tretes i els continguts en Cu (total i assimilable) dels 
soIs després del primer comeu. En la figura 17 es 
representa el mateÍX pel Cd; tot i ser els nivells molt 
baixos, es van trobar diferencies significatives pels 
tractaments amb compost, i aquestes diferencies es 
poden observar clarament en la figura. 

Determinar i controlar el contingut de metalls 
en els residus i adobs a aplicar al sol és basic per 

25 
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15 lJ 
1: 

T,_.nt 
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evitar certs tipus de contaminacions, pero s'ha d'in
cloure dins d'una perspectiva més amplia, No es 
pot aplicar el que podríem dir «doble moral» en 
la gestió dels residus a través del sol: en certs mo
ments es considera l' agricultura i la ramaderia com 
les culpables de la contaminació d'aigües i d'ali
ments per aplicació «excessiva» de fertilitzants i 
plaguicides; i altres vegades es vol convencer el 
pages de la bondat d'utilització de determinats re
sidus organics, malgrat tenir uns continguts relati
vament alts de metalls que «compleixen» unes le
gislacions molt permissives la majoria de vegades. 
Les legislacions i els plans de gestió de materials di
versos a través del sol mai no han d'afavorir abo
caments encoberts i sí que han de propiciar que els 
productors d'aquest residus revisin i controlin els 
seu s processos. 
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Notes 
---_.. .. ... .. .. .. .. .. ..-~-~ -~-~ -~-~~-~ -~ 

1. Doctor en ciencies químiques i exprofessor de l'ESAB. (Montse Arbiol, Antonio Soto iCarios Pérez) i de I'ESAB 
2. Part d'aquel! grup inicial (Manel Bonmatí, Teresa Bala (Natalia Molina). 

nya i Montserrat Pujola) esta treballant ara conjuntamenr 11. Va ser la primera planta d'aquest tipus inaugurada a 
amb el CREAF i l'Institut Químic de Sarria en l'aplicació de Espanya. 
fangs de depuradora a la recuperació de pedreres. 12. Aquest projecte va permetre la realització de 20 tre

3. MOR: materia organíca resistent. GE: grau d'estabili bal!s de fi de carrera. 
tat (informa sobre la resistencia a la degradació). NnH: ni 13. L'equip de professors que participa i/o ha participat 
trogen no hídrolitzable, o sigui resistent. en aquests projectes és multidisciplinari, per poder tenir en 

4. Que ha ringut un interes posterior én la derecció de per compte els diferents factors que interven en en les proves de 
dues de nirrogen en les plantes de compostatge.· camp; són: Caries Bernar, Emilio Gil, Patricia Jiménez, 

.5. Ha servir per determinar les causes de les diferencies Xavier Martínez, Miquel Pujol, Josep Sabater, Montserrat 
de CE entre mostres de compost de diferent origen. Soliva i Jordi Valero. 

6. El Departament de Medi Ambíent de la Generalitat de 14. Els soIs de la finca estan formats sobre diposits qua
Catalunya té intenció d'implantar a Catalunya una normati ternaris d' argiles i gresos vermells d'orígen detrític, essent es
va molt més acurada. pecialment ries en ealcaries dolomítiques. 

7. Cal tenir en compte que el material que arriba a aques 1.5. S'era eonscient que la pauta de mineralització no 
tes plantes no esta seleccionat i que és en la mateixa Íns seria la mateixa per als tres material s, pero no es va voler 
taHa ció on es fa la tria, que és molt diferent segons el siste introduir més variables en el plantejament de l'expe· 
ma emprat. riencia. 

8. En aquesta figura s'intenta representar els problemes 16. No 5015 es va estudiar e! contingut en macronutrients 
de funcionament del digestor de la planta de Vilafranca a cau per calcular les extraccions o e! contingut en metalls per veu
sa de l'excés de carrega (MANZANO, 1993) re possibles contaminacions, sinó també la qualitat nutriti

9. TOl i ser una experiencia que si la féssim ara es podría va (FERNANDEZ, 1996) (GoNzALEZ i RODRÍGUEZ, 1997). 
millorar molr, s'ha ringut ínteres a recordar-la per evidenciar 17. A més de! P Olsen es va estudiar l'evolució del fos
el temps que fa que l'ESAB treballa sobre aquets temes. for soluble en aigua a partir d'un extracte aquós de! sol 

10. Per dur a terme aquesta coHaboracíó i tot el treball (ARIAS, 1995). Es va trobar una total correspondencia entre 
i aven<;:os posteriors, van ser molt importants la decisió i vi els dos tipus de fosfor i, a més, l' extracte aquós va servir per 
sió de futur del gerent de l'empresa, Pere Benito, i el trebal! determinar el contingut en altres especies químiques com 
i professionalitat de moltes altres persones de J arfels n, SOi-, N03 , HCO, . 
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